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COMUNICAT SOBRE LA CESSIÓ EN COMODAT  
DEL FONS DOCUMENTAL DEL FOLKLORISTA JOAN MOREIRA  

AL CAMPUS TERRES DE L’EBRE DE LA UNIVERSITAT ROVIRA  I VIRGILI 
 

 
El passat 4 de desembre l’Aula Magna del Campus Terres de l’Ebre de la 
Universitat Rovira i Virgili va acollir l’acte de presentació del fons documental 
del folklorista tortosí Joan Moreira, que serà cedit en comodat per la seva 
família al campus ebrenc. Sembla que, segons informa la nota de premsa 
elaborada al respecte, el fons no ha estat traslladat encara al campus, atès que 
“abans de posar-lo a disposició dels investigadors, s’haurà de finalitzar la 
catalogació de tota la documentació”, tot i que no s’indica on s’està duent a 
terme aquest procés. 
 
Cal apuntar, d’entrada, que l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya celebra l’honorable gest de la família Moreira de cercar una institució 
pública que gestioni el llegat documental produït pel seu antecessor, complint 
així amb la voluntat manifestada per la família de que “el llegat privat de 
Moreira és quedés a Tortosa i pogués estar a l’abast dels investigadors”. 
Tanmateix, no podem obviar preguntar-nos sobre si la ubicació del fons és la 
mes adient. 
 
Des de l’AAC-GD hem pogut comprovar com el Campus Terres de l’Ebre de la 
URV no disposa de cap espai destinat a arxiu, ni compta amb cap arxiver-
gestor de documents que pugui fer-se càrrec del fons de Joan Moreira. De fet, 
ens sorprèn llegir a la nota de premsa emesa per la URV que l’espai que 
custodiarà la documentació un cop hi sigui traslladada és el Centre de 
Recursos, Aprenentatge i Investigació  (CRAI), que segons informa la pàgina 
web de la pròpia universitat “és un entorn dinàmic amb tots els serveis 
universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb 
la informació i les TIC”, funcions molt encomiables totes elles i profundament 
lligades a les tasques dutes a terme per una universitat, però que en cap cas 
donen garanties de correcta gestió, custodia i, especialment, de difusió a un 
fons documental d’aquestes característiques. Per si quedava algun dubte al 
respecte, la mateixa pàgina web ens diu que al CRAI hi poden accedir 
“Estudiants, docents i personal d’administració i serveis de la URV”. No havíem 
quedat que la URV vetllava perquè el llegat documental fos difós al màxim 
nombre de gent possible? Doncs tot apunta a que ni els estudiants de 
secundària, ni els docents no universitaris, ni el ciutadans interessats en 
consultar aquesta documentació podran accedir-hi. 
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Per tant, des de l’AAC-GD primerament demanem que el Campus Terres de 
l’Ebre de la URV faci públic el contracte en comodat que regularà la cessió, per 
tal de clarificar si la universitat s’atribueix unes funcions que només podria 
assumir si disposés del personal adequat. I, en segon lloc, li demanem una 
reflexió pública sobre si no hauria estat més lògic canalitzar la cessió del fons 
cap a una institució arxivística consolidada de la ciutat, com és l’Arxiu 
Comarcal, que garanteix el tractament documental dels fons a les seves 
instal·lacions, que disposa d’eines perquè un ampli ventall d’usuaris –no 
exclusivament els de la URV– en puguin gaudir, que assegura uns amplis 
horaris d’obertura, i que disposa de personal per atendre totes les necessitats 
d’informació que es derivin de la seva consulta. En definitiva, una institució 
arxivística,  cal no oblidar-ho, regulada per la vigent Llei d’arxius i documents 
10/2001, que li atorga aquesta funció específica.  
 
 

Barcelona, 15 de desembre de 2014 
 
                             
 
  
 
 
 
 
 


